Zmluva o dielo
uzatvorená v zmysle ustanovení § 536 a nasl. Obchodného zákonníka
medzi
Objednávateľ: Knižnica Bratislava Nové Mesto, Pionierska 12, 831 02 Bratislava
Štatutárny zástupca: Mgr. Jana Vozníková
zastupujúca riaditeľka KBNM
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
E-mail:

Zhotoviteľ:
e-mail:

Bankové spojenie:
Číslo účtu:
V zastúpení:
IČO:
DIČ:

00226866
2020879168
5600
1805620009
ekonomicke@kbnm.sk
(ďalej len objednávateľ)
a
ASANA - Jantek Miroslav
Rosina 851, 013 22 Rosina okr. Žilina
jantek@asana-sk.sk
Zapísaná v registri živnostenského úradu Žilina zo dňa 2.10.2002
Sp.č. Žo - 2002/08374/002, reg.č. 4505/2002
Slovenská sporiteľňa, a.s.
0076542893/0900
Miroslav Jantek
14254883
SK 1020530137
(ďalej len zhotoviteľ)

uzatvárajú v súlade s § 536 a nasl. Obchodného zákonníka, zákon č. 513/1991 Zb. v platnom
znení túto Zmluvu o dielo (ďalej len "Zmluva")
Zákon z 21.6. 2007 č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia.
ČlánokI.
Predmet zmluvy
1. Predmetom zmluvy je vykonávanie dezinsekcie a deratizácie (ďalej len "Dielo") v
priestoroch pre centrálna knižnica na Pionierskej 12, Stromová 18, Jeséniova 51, Kutuzovova
15/A Bratislava zhotoviteľom za podmienok uvedených v zmluve.
2. Objednávateľ sa zaväzuje za Dielo zaplatiť zhotoviteľovi dohodnutú cenu uvedenú
v článku IV tejto zmluvy.
Článok II.
Práva a povinnosti zmluvných strán
Zhotoviteľ:
1. sa zaväzuje vykonať dielo na svoje náklady ana svoje nebezpečenstvo v čase dohodnutom
v Zmluve.
2. sa zaväzuje vykonať Dielo s náležitou odbornou starostlivosťou a v súlade s právnymi
predpismi platnými v Slovenskej republike

3. nie je oprávnený poveriť vykonaním Diela inú osobu bez písomného súhlasu
objednávateľa.
4. zodpovedá pri poverení vykonaním Diela inou osobou tak, ako by Dielo vykonával sám.
5. sa zaväzuje zabezpečiť minimálne 48 hodín pred začatím asanačných prác nahlásenie
orgánom štátneho dozoru.
6. sa zaväzuje zabezpečiť včasné upozornenie objednávateľa na potrebu vykonať asanačné
práce podľa platných právnych predpisov, resp. podľa monitoringu.
7. sa zaväzuje zabezpečiť vyhotovenie protokolu o DDD prácach.
8. oboznámi svojich zamestnancov s predpismi požiarnej ochrany, bezpečnosti práce ochrany
zdravia a prevádzkových zásad Objednávateľa.
9. nie je oprávnený previesť alebo postúpiť predmet plnenia tejto zmluvy alebo práva a
povinnosti z nej vyplývajúce na tretie osoby.
Objednávateľ:
1. umožní zamestnancom Zhotoviteľa nevyhnutný prístup do priestorov v ktorých sa budú
asanačné práce vykonávať resp. monitorovať.
2. zabezpečí účasť zodpovedného pracovníka pri vykonávaní asanačných prác.
3. sa zaväzuje dodržiavať pokyny Zhotoviteľa súvisiace s bezpečnosťou vykonávaných prác.
Článok m.
Čas plnenia
1. Dezinsekcia proti hmyzu sa vykoná iba na základe objednávky od objednávateľa resp.
výskyte hmyzu a následne opakovaná dezinsekcia po 6-tich týždňoch. Preventívna deratizácia
sa vykoná 2x ročne tj. v mesiacoch marec - apríl a následna deratizácia v mesiacoch októbernovember. Dezinsekcia a deratizácia sa bude vykonávať podľa platných právnych predpisova
hygienických noriem.
2. Represívna deratizácia alebo dezinsekcia sa vykoná najneskôr do 48 hodín po výzve
Objednávateľa z dôvodu ohlasovacej povinnosti orgánom štátneho dozoru.
Článok IV.
Cena a platobné podmienky
Cena za vykonanú dezinsekciu proti hmyzu, doda sa 4 ks dezinsekčneho materialu proti
hmyzu I na mravce, mole a mušky v cene 30,- eur. Cena za deratizáciu je 150 EUR za
každý jeden preventívny zásah. Celková cena za jeden kalendárny rok je 360 EUR.
K cenám učtujeme 20% DPH. Celkova cena aj z DPH je 432,- eur. Deratizačné
nástrahy sa pokladajú
1 ks na 20 - 25 m2 v cene sú zahrnuté práce po dobu 6-tích
mesiacov !kontrola nástrah - monitoring, dezinfekcia po uhynutých hlodavcov, zber
starých nástrah a následné ich zneškodnenie.
Pri represívnom zásahu podľa potrieb objednávateľa bude cena stanovená na základe dohody
dodatočne.
Cena bude splatná na základe faktúry - daňového dokladu, vystaveného zhotoviteľom.
Faktúra bude splatná do 30 dní, pričom fakturovaná čiastka sa považuje za zaplatenú dňom
jej odpísania z účtu Objednávateľa. V prípade, že faktúra nebude obsahovať všetky
náležitosti, má objednávateľ právo faktúru vrátiť bez zaplatenia zhotoviteľovi k vystaveniu
novej faktúry, ktorej splatnosť nastane opäť 30 dňom po jej doručení.
V prípade omeškania s splnením peňažného záväzku, je zhotoviteľ oprávnený požadovať
zmluvnú pokutu z nezaplatenej sumy vo výške 0,05 % za každý deň omeškania z dlžnej
sumy.

Cena za Dielo je konečná a zahŕňa i všetky náklady spojené s vykonaním Diela. Cena za dielo
sa môže zmeniť len na základe písomného súhlasu oboch zúčastnených strán.

Článok V.
Záruka
Pri dodržaní časového rozpätia prác (2x ročne - deratizácia dodávateľ dáva záruku na
vykonané práce, Dielo, po dobu platnosti tejto zmluvy. Záruka pri dezinsekcií je rezidualny
účinok: je doba účinnosti insekticídu v prostredí a závisí aj od podmienok prostredia / teplota,
vlhkosť a čistota /hygiena! a povrch. Záruka je dana výrobcom insekticídu a je 3 až 4 mesiace
a po tejto dobe je prípravok / insekticíd/ neučinný. Záruka na dezinsekciu proti hmyzu je 6
mesiacov.
Zhotoviteľ zodpovedá za vady Diela, ktoré má v čase jeho odovzdania, a ktoré sa vyskytnú
počas záručnej doby.
Článok VI.
Záverečné ustanovenia
1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú od 1.4. 2011 a je možné ju vypovedať s
trojmesačnou výpovednou lehotou. Lehota začína prvým dňom mesiaca nasledujúceho po
doručení výpovede druhej zmluvnej strane.
2. Ak sa niektoré ustanovenia Zmluvy alebo ich časť stanú neplatnými alebo nevynútiteľnými
rozhodnutím súdu alebo iného príslušného orgánu, nebude mať táto neplatnosť alebo
nevynútiteľnosť vplyv na platnosť alebo vynútiteľnosť ostatných ustanovení Zmluvy alebo
jej častí, pokiaľ priamo z obsahu Zmluvy nevyplýva, že toto ustanovenie alebo jej časť
nemožno oddeliť od ďalšieho obsahu.
3. V prípade uvedenom v článku II. Zmluvy sa zmluvné strany zaväzujú nahradiť neúčinné a
neplatné ustanovenia Zmluvy novými ustanoveniami, ktoré budú svojím účelom a významom
čo najbližšie k ustanoveniam Zmluvy, ktoré sa majú nahradiť.
4. V ostatných záležitostiach výslovne neupravených Zmluvou sa budú primerane aplikovať
príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka a ďalších všeobecne záväzných právnych
predpisov platných a účinných v Slovenskej republike.
5. Každá zo zmluvných strán sa zaväzuje neposkytovať tretím osobám, ktoré nie sú viazané
mlčanlivosťou žiadne informácie ohľadom Zmluvy, pokiaľ to nie je vyžadované právnymi
predpismi, alebo neobdržali písomný súhlas od druhej zmluvnej strany.
6. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami.
7. Zmluva môže byť zmenená alebo doplnená iba po obojstrannej dohode zmluvných strán,
podpísaním písomného dodatku.
8. Zmluva sa vyhotovuje v štyroch rovnopisoch, každý s platnosťou originálu. Každá zo
zmluvných strán obdrží po dvoch vyhotoveniach.
9. Objednávateľ uprednostňuje dodávateľov, ktorí majú vybudovaný a certifikovaný systém
environmentálneho manažerérstva. Objednávateľ očakáva, že dodávateľ vybuduje a získa
certifikáciu na system envvironmentálneho manažérstva podľa srn EN ISO 14 OO 1: 2004.
10. Objednávateľ očakáva, že dodávateľ bude plniť všetky relevantné právne a iné predpisy
a povinnosti udelené štátnymi orgánmi a orgánmi regionálnej a miestnej samosprávy v oblasti
ochrany životného prostredia.
11. Dodávateľ nakladá s odpadom z vykonania deratizačných prác v súlade so zákonom
o odpadoch.

12. Dodávatel' smie používať iba chemické látky a prípravky, ktoré sú
schválené
objednávatel'om. Pred zavedaním novej chemickej látky do užívania si dodávatel' musí
vopred vyžiadať súhlas objednávatel'a.

13. Zmluvné strany týmto prehlasujú a potvrdzujú, že zmluva bola vyhotovená na základe ich
slobodnej, vážnej a určitej vôle, nie v tiesni, na dôkaz čoho ju zmluvné strany vlastnoručne
podpísali.

V Bratislave dňa 1.4.2011

ASANA

DEZINSEKCIA - DERATIZÁCIA
Miroslav JANTEK .
Rosina 851 01322 Rosma
IČO' 14254883 IC DPH: SK10205301
tel.: 041/5983604.0905614
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Zhotovitel'

/

